
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

 Από το πρακτικό της αρίθμ.7/2011 Συνεδρίασης των τακτικών Μελών της Δημοτικής 
 Κοινότητας  Παλαιοκήπου Δήμου Λέσβου.

 

Αρ. απόφ. 25/2011

 

  ΘΕΜΑ : «Εκμετάλευση του ύδατος της πηγής της Καλυκάβαινας από ιδιώτες  ».

 

Σήμερα την   23  Μαϊου  του 2011  έτους, ημέρα Δευτέρα   και ώρα  18.30 μ.μ.  
συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Παλαιοκήπου του Δήμου 
Λέσβου   στο  γραφείο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Παλαιοκήπου,  ύστερα  από 
πρόσκληση με αρ. πρωτ. 52/17-5-2011 που επιδόθηκε  σύμφωνα με τις  διατάξεις 
των  άρθρ. 95, 96, 97, 98, 99, 100 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των άρθρ. 88, 89, 90 του Ν. 3852/2010.

          Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμα απαρτία, γιατί από το σύνολο των  5 
μελών,  βρέθηκαν παρόντα  τα  4, ήτοι:

 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1)   Κωνσταντίνος Βουχλής                                                   

    2)   Παναγιώτης Χατζηνικολάου                       1 )  Αργύριος Τριχώνας 

    3)   Νικόλαος Εμμανουήλ                                

    4)   Ευστράτιος Φωτεινός

     

 Εισηγούμενος ο πρόεδρος είπε,  ότι ορισμένοι ιδιώτες χρησιμοποιούν το νερό 
της πηγής της Καλυκάβαινας για δική τους χρήση, με αποτέλεσμα το εξωκκλήσιο της 
Παναγίας της Κρυφτής να μένει χωρίς νερό. Επειδή λοιπόν έχουν γίνει  ορισμένες 
καταγγελίες από κατοίκους του Παλαιοκήπου πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για 
το  αν  θα  επιτρέπουμε  σε  ιδιώτες  να  χρησιμοποιούν  το  νερό  της  πηγής  αυτής 
προκειμένου να ποτίσουν τις καλλιέργειες που διατηρούν σε παρακείμενα χωράφια.

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψιν:

τις  διατάξεις των άρθρ. 95, 96, 97, 98, 99, 100 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις των άρθρων 88, 89, 90 του Ν. 3852/2010 



 

Αποφασίζει

 

          Ότι όσοι ιδιώτες θέλουν, μπορούν να χρησιμοποιούν το νερό της πηγής της 
Καλυκάβαινας,  από  το  περίσσευμα  πάντα  της  βρύσης  του  εξωκκλησίου  της 
Παναγίας της Κρυφτής και οπωσδήποτε μέχρι την τελική του εκμετάλλευση από το 
Δήμο Λέσβου.

 

 Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση.

 

Αφού συντάχθηκε και υπογράφτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται.

 

  

    Τα Μέλη                                                                       Ο  
Πρόεδρος                                                                              

                

 

Ακριβές αντίγραφο από το Πρωτότυπο

 

 

Ο πρόεδρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


